Rosor inom Grönt kulturarv®

R OS OR I N OM G R ÖN T K U LT U RAR V®

Rosorna i Grönt kulturarv® är utvalda ur Rosuppropets insamlingar av
äldre kulturrosor inom Programmet för Odlad Mångfald.
Rosorna är provodlade och utvärderade i upp till 10 år och har visat sig ha särskilt
värdefulla odlingsegenskaper. Deras historia är i många fall känd och dokumenterad
flera generationer bakåt i tiden. Rosornas goda egenskaper gör dem användbara
i många olika trädgårdsmiljöer. Samtliga Grönt kulturarv®-rosor finns bevarade i
den Nationella genbanken.
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Rosa (Spinossisima-Gruppen)
’Vaplan’
Blommar rikligt i juni-juli med vita, fyllda
blommor med svag till medelstark, kryddig doft med inslag av harts. Får ibland
rödaktigt brunsvarta nypon, täckta av
styva glandler. Tätt växtsätt. Fin som
solitär, i grupper och som buskage.
Rotäkta.
Höjd 3 m. Zon 1-7.
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Rosa (Foecundissima-Gruppen)
’Lövhult’
Tätt fylld rosa ros, kraftig doft, får inga
nypon, buskigt växtsätt. Blommar på
försommaren. Mycket härdig, frisk,
skuggtålig, anspråkslös och lättodlad.
Rotäkta.
Höjd 0,7-1,2 m. Bredd 0,6-1 m.
Zon 1-6(7).
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Rosa (Damascena-Gruppen) ’Svea’
Blommar med halvfyllda, lysande rosa,
ibland mörkt rosa blommor, som bleknar till ljust rosa. Stark doft med inslag
av kryddnejlika. Talrikt med mörkt
orangeröda nypon. Tätt växtsätt med
bågböjda grenar. Rotäkta.
Höjd och bredd 2 m. Zon 1-5(6).
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Rosa (Bourbon-Gruppen)
’Blomsterhult
Ros från Södermanland före 1929. Blommar mycket rikligt från slutet av juni till
slutet av juli med fyllda, lysande, varmt
rosa blommor, som bleknar något under
blomning. Medelstark doft med starka
inslag av kryddnejlika. Kraftigt, högt och
brett växtsätt. Fin i grupp, som solitär,
häck och buskage. Rotäkta.
Höjd 3 m. Zon 1-4(5).
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Rosa (Damascena-Gruppen)
’Järnvägaren’
Översållas med stora, varmt rosa, fyllda
blommor från midsommar till mitten av
juli. Doften är väldoftande med inslag av
citrus och liljekonvalj. Har ett tätt, upprätt
växtsätt. Kan användas som solitär, bland
perenner, i mindre grupper eller som
en låg friväxande häck. Trivs i soligt till
halvskuggigt läge i djup näringsrik jord.
Fodrar endast lite skötsel. Rotäkta. Höjd
0,8-1,2 m. Zon 1-4(5).

Rosa (Spinossisima-Gruppen)
’Professor Fagerlind’
Den överdådiga blomningen pågår från
månadsskiftet maj/juni till mitten av
juni med enkla, vanligen 4-6 cm stora,
karminrosa blommor som successivt
övergår till en ljusare blåtonad nyans.
Blommans doft är stark och söt. Trivs i
ett soligt eller halvskuggigt läge i sandig
till medelgod jord. Anspråkslös. Rotäkta.
Höjd och bredd 2,5-3,5 m. Zon 1-4(5).
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Rosa (Spinossisima-Gruppen)
’Valdemarsvik’ E
Fyllda vita, rosettlika blommor sitter som
girlander längs grenarna. Blommar från
mitten juni-början juli. Kompakt, tätt
växtsätt och friskt, grönt bladverk. De
doftande blommorna tål regn bättre
än andra fyllda pimpinellrosor. Rotäkta.
Höjd 1-1,2 m. Zon 1-5.
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Rosa (Foecundissima-Gruppen)
’Skeda’
Buskros med bågformig växtsätt. Blir
bredare än hög. Tätt fyllda blommor med
frisk, medelstark doft. Blomman går från
mörkt sammetslila som nyutsprungen till
blåaktigt violett då den åldras. Blommar
rikligt under juli månad. Gröna blad. Trivs
i soligt läge i näringsrik, väldränerad jord.
Okänt ursprung.
Höjd 1,5 m. Zon 1-3(4).
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